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Introdução 

 

Esta comunicação visa apresentar uma perspectiva não-dualista de relação com o 

passado musical ligado à experiência da Companhia de Jesus no Brasil (1549-1759), ou 

seja, uma visão que não se concentra em uma das polaridades ‘defesa 

incondicional/rejeição total’, bastante comum na fase anterior à década de 1990, e que 

permita uma relação mais ampla com esse passado e, principalmente, seu uso e 

compreensão para o desenvolvimento de ações musicais e culturais no presente. 

 

Desde pelo menos a década de 1950 vêm sendo publicadas pesquisas referentes à 

atividade musical relacionada à atuação jesuítica no Brasil, por autores como Serafim 

Leite, José Ramos Tinhorão, Rogério Budasz, Marcos Tadeu Holler e o próprio autor 

desta comunicação, sem contar os precursores Guilherme Teodoro Pereira de Melo, 

Renato Almeida, Mário de Andrade, Maria Luiza de Queirós Amâncio dos Santos e 

Francisco Acquarone, que já tentavam interpretar o significado da atuação musical 

jesuítica no Brasil - mesmo sem dispor de suficiente informação a respeito - incluindo 

também o trabalho dos divulgadores Luís Heitor Correia de Azevedo, Ary Vasconcelos 

e Vasco Mariz, que puderam incluir em seus trabalhos um conjunto mais significativo 

de informações decorrentes da pesquisa sobre o assunto. 

 

Serafim Leite e José Ramos Tinhorão são os exemplos mais claros da visão dualista a 

respeito deste assunto. Leite defendia, tanto em trabalhos monumentais como a História 
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da Companhia de Jesus no Brasil (1938-1950) ou a Monumenta Brasiliae (1956-1968), 

mas também nos seus trabalhos específicos como Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil 

(1953) e “Cantos, músicas e danças nas aldeias do Brasil” (1937, revisado e reimpresso 

em 1943), o uso da música européia pelos inacianos como legítima estratégia de 

facilitação da catequese, destinada ao batismo, conversão e consequente salvação dos 

indígenas. José Ramos Tinhorão (1972), em outro extremo dessa polaridade, e que 

cunhou a expressão “deculturação da música indígena brasileira”, qualificou a atuação 

musical jesuítica como invasora e dominadora, apontando-a como responsável pela 

substituição da cultura indígena pela cultura de origem européia.  

 

A visão dualista foi responsável, aproximadamente nos últimos 50 anos, pela 

manutenção das posições extremas, por parte de autores que se apoiavam em uma ou 

outra delas e, muitas vezes, pelo desestímulo a pesquisas sobre o assunto pelo medo de 

participar desse tipo de tensão. Foi somente a partir da década de 1990 que alguns 

trabalhos romperam essa dualidade e começaram a oferecer outras possibilidades de 

estudo e de relação com esse passado. Boa parte dessas ações contou com o impacto das 

investigações realizadas nos territórios das antigas missões jesuíticas hispano-

americanas (principalmente na Bolívia) que, justamente nessa década, começaram a ser 

divulgadas em edições e gravações musicais, mas especialmente nos Festivais 

Internacionais de Música “Misiones de Chiquitos”, realizados bianualmente na Bolívia 

desde 1996, e que acabaram se tornando o principal centro americano de apresentação e 

discussão do repertório e da história musical relacionada à Companhia de Jesus no 

continente americano. 

 

Bastante relacionadas ao festival “Misiones de Chiquitos”, estão as inúmeras edições 

musicais de Piotr Nawrot, Luis Szarán, Leonardo Waisman, Bernardo Illari e outros, e 

gravações de grupos europeus e americanos, como Ensemble Elyma, Ensamble Louis 

Berger, Coro de Niños Cantores de Córdoba, Affetti Musicali Buenos Aires, Capilla 

Cisplatina, Coro Juvenil de la Fundación Pro Arte de Córdoba, Cantoría de la Basilica 

Nuestra Señora del Socorro, Camerata Renacentista de Caracas, Camerata Barroca de 

Caracas, Collegium Musicum Fernando Silva Morván, Ex Cathedra Choir, Ensemble 

and QuintEssential Sackbut, Cornett Ensemble, Studio de Musique Ancienne de 

Montréal e Orquestra e Madrigal Unisinos, entre vários outros. A proliferação desses 

trabalhos indica que um outro interesse, mais cultural do que ideológico, religioso ou 
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nacionalista foi sendo construído e expandido entre os extremos da polaridade 

defesa/rejeição, ou de suas justificativas históricas salvação/deculturação. 

 

Não é objetivo deste trabalho, portanto, tomar partido por alguma das posições 

extremas, mas sim evidenciar outras possibilidades intermediárias, que podem participar 

- assim como as de Leite e Tinhorão - de uma construção histórica e de sua relação com 

a atualidade, destinadas a subsidiar o desenvolvimento de ações benéficas às 

comunidades do presente, de todas as origens, culturas e etnias. 

 

Nem toda música jesuítica teve origem europeia 

 

A documentação histórica não deixa dúvidas de que a “conversão do gentio” estava 

sendo planejada antes mesmo da criação da Companhia de Jesus em 1534, ou da 

chegada do primeiro grupo de jesuítas no Brasil, em 1549: na bula Inter Arcana, de 8 de 

maio de 1529, o Papa Clemente VII determinava que “as nações bárbaras venham ao 

conhecimento de Deus não só por meio de éditos e admonições, como também pela 

força e pelas armas, se necessário, para que suas almas possam participar do reino do 

céu” (DOURADO, 1958: p.25). Obviamente, o combate ao luteranismo - embora não 

fosse a única razão - estava na base dessas ações, conflito esse que estimulou o rei de 

Portugal a apoiar as decisões do Concílio de Trento (1546-1563), antes mesmo do início 

das reuniões, como se observa pela declaração de 23 de junho de 1545: “por que assim 

como na execução do que o Sagrado Concílio Determinar, hei eu de trabalhar por 

favorecer e ajudar com todas as minhas forças e de meus reinos” (BRANDÃO, 1938:  

v.2, p. 257-258). 

 

A própria sistematização da língua geral ou brasílica, destinada a ser compreendida 

pelos indígenas de várias nações na costa brasileira, e a tradução das principais orações 

cristãs usadas na catequese para esse idioma (Pater Noster, Ave Maria, Credo e Salve 

Regina, entre outros) foram ações rápidas, que apenas podem ser compreendidas pela 

prévia disposição na conversão e maior importância dessa tarefa, para a Companhia, do 

que a constatação das necessidades das comunidades indígenas, fato que teve 

implicação decisiva nas primeiras formas de prática musical estabelecidas na década de 

1550. 
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De acordo com a documentação compilada por Serafim Leite, a sistematização da 

língua geral foi tão rápida que, 12 dias após a chegada do primeiro grupo da Companhia 

a Salvador (Bahia), em 10 de abril de 1549, Manoel da Nóbrega (1517-1570) informava 

que havia trabalhado “por tirar em sua língua as orações e algumas práticas de Nosso 

Senhor” (LEITE, 1956: v.1, doc. 5 p.112). Não muito tempo depois, de Porto Seguro, a 

6 de janeiro de 1550, Manoel da Nóbrega referia-se ao trabalho do padre basco Juan de 

Azpilcueta Navarro (1522/23-1557), informando que o mesmo “faz também os meninos 

cantarem à noite certas orações que os ensinou em sua própria língua, dando-lhe o tom 

[ou a melodia], e isso em lugar de certas canções lascivas e diabólicas que antes 

usavam” (LEITE, 1956: v.1, doc. 10: p.159, tradução nossa do italiano). O que Nóbrega 

informa, nessa passagem, é que Navarro usava melodias européias (ou talvez também as 

compusesse) para que os meninos indígenas cantassem as orações cristãs em sua própria 

língua, constituindo este o mais antigo testemunho conhecido de hibridização musical 

euro-brasílica, se é que podemos transportar para esse contexto e para essa época o 

conceito de hibridização cultural de Néstor GARCÍA CANCLINI (2013). 

 

Mas aqui encontramos uma surpreendente mudança de rumo nas ações musicais 

jesuíticas, a começar pelo próprio Juan de Azpilcueta Navarro, que já havia se tornado o 

primeiro jesuíta a se dedicar intensamente ao ensino do canto de orações cristãs aos 

meninos indígenas. Em sua carta da Bahia a 28 de março de 1550, o Navarro informa 

estar ensinando o canto das orações em português e na língua geral, agora com a 

utilização de melodias indígenas (ao modo de seus cantares): 

 

“[...] os mandamentos e outras orações tenho tiradas, as quais sempre 
lhes ensino assim na nossa língua como na sua, e o Pater Noster tirei ao 
modo de seus cantares, para que mais rapidamente aprendessem e 
gostassem, principalmente para os meninos, aos quais ensino que digam 
sobre os doentes as ditas orações, mediante as quais se acham melhor.” 
(LEITE, 1956: v.1, doc. 14, p.180, tradução nossa do espanhol). 

 

A carta de Navarro foi escrita um dia antes de se completar um ano da chegada de 

Manuel da Nóbrega e seus companheiros na Bahia (29 de março de l549), mas já indica 

uma tentativa que foi comum no trabalho missionário jesuítico nesses primeiros anos de 

estabelecimento no Brasil: a mescla entre melodias indígenas e orações cristãs. Não se 

tratava de uma atividade qualquer, sem conseqüências sociais, uma vez que o jesuíta 

basco informa que estava ensinando “que digam sobre os doentes as ditas orações, 
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mediante as quais se acham melhor”, ou seja, algum resultado benéfico dessa prática, 

para as comunidades locais, estava sendo observado já naquela época. A documentação 

compilada por Serafim Leite demonstra o quão rapidamente essa modalidade difundiu-

se em aldeias de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Vicente, Espírito Santo e Piratininga 

(São Paulo), desde 1549 a 1554 (CASTAGNA, 1994). 

 

Não é o caso, aqui, de expor todas as informações conhecidas sobre a atividade musical 

jesuítica no Brasil, não apenas por ser outra a proposta do presente texto, mas 

principalmente porque isso já foi feito por Marcos Tadeu HOLLER (2006), estando 

seus resultados disponíveis online. Interessa-nos apenas, nesta comunicação, constatar 

que a visão dualista, que colocava em pólos opostos e irreconciliáveis os repertórios e 

culturas europeia e indígena - o primeiro (segundo tal visão dualista) apropriado à 

salvação e o segundo “lascivo e diabólico” - já estava recebendo de Manuel da Nóbrega, 

Juan de Azpilcueta Navarro e seus companheiros, ações não polarizadas nos primeiros 5 

anos de atuação jesuítica na costa brasileira. Tais fatos demonstram como foi complexa, 

diversificada e mutável a experiência jesuítica no Brasil, mesmo que a vertente dualista 

tenha sido predominante no período subseqüente ou nos estudos históricos do século 

XX, não sendo possível reduzir a atividade musical promovida pela Companhia de 

Jesus a meras ações uniformes e unidirecionais. 

 

De fato, a hibridização não foi bem vista fora do Brasil ou pelas autoridades 

eclesiásticas aqui desembarcadas. A primeira (e mais intensa) rejeição conhecida é a de 

Dom Pero Fernandes Sardinha, primeiro bispo do Brasil, chegado à Bahia em outubro 

de 1551. Em julho de 1552, Sardinha escreveu ao padre provincial em Lisboa, Simão 

Rodrigues, denunciando a pratica entre os “meninos órfãos”, colaboradores dos jesuítas 

no Brasil desde janeiro de 1550: 

 

 “Os meninos órfãos, antes de eu chegar, tinham o costume de cantar, 
todos os domingos e festas, cantares de Nossa Senhora ao tom gentílico 
[ou seja, com melodias indígenas], e de tocare certos instrumentos que 
esses bárbaros tocam e cantam quando querem beber seus vinhos [cauim] 
e matar seus inimigos. Conversei sobre isso com o padre Nóbrega e com 
algumas pessoas que conhecem as condições e maneiras destes gentios, 
em especial com o que leva esta [carta], que se chama Pablo Dias, e 
percebi que esses gentios se gabam de que eles são os bons, pois os 
padres e meninos tocavam seus instrumentos e cantavam ao seu modo. 
Digo que padres tocavam, porque na companhia dos meninos vinha um 
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sacerdote, Salvador Rodrigues: tocava e dançava e saltava com eles. E 
tanto por ser isso em favor da gentilidade e com pouco fruto da fé e 
conversão, e com menos reputação da Companhia, como também pelo 
inventor disto ser um Gaspar Barbosa, o qual, na cidade de Lisboa, fugiu 
da cadeia e acolheu-se na Sé, e dali, ao meio dia, desceu por uma corda e 
veio depois degredado aqui para sempre; [...]. Esse é aquele que inventou 
esta curiosa e supersticiosa gentilidade, e ele mesmo cantava e tocava 
pelas ruas com os meninos e padres, coisa da qual defendi para remover 
a gentilidade que tão mal parecia a todos.” (LEITE, 1956: v.1, doc. 49, 
p.359-360, tradução nossa do espanhol) 

 

Existem outros relatos sobre essa hibridização promovida pela primeira geração 

jesuítica no Brasil, com ativa participação dos meninos órfãos de Lisboa, porém, ao que 

tudo indica, as reações ideológicas dessas autoridades, mesmo à luz da experiência 

obtida no trabalho com os indígenas, resultou na proibição ou radical diminuição do 

canto de orações cristãs com música indígena. O documento-chave sobre essa mudança 

é a carta de Manuel da Nóbrega a Simão Rodrigues, escrita da Bahia, em fins de agosto 

de 1552. Informando que, “com a vinda do bispo se moveram algumas dúvidas, nas 

quais eu não duvidava, porque sou soberbo e muito confiado em meu parecer”, 

Nóbrega fez várias perguntas ao provincial em Lisboa, sendo uma delas sobre a 

legitimidade de se cantar cantigas de Nosso Senhor na língua e com melodias indígenas: 

 

“Item. Se nos abraçarmos com alguns costumes deste gentio, os quais 
não são contra nossa fé católica, nem são ritos dedicados a ídolos, 
como é cantar cantigas de Nosso Senhor em sua língua pelo seu tom e 
tanger seus instrumentos de música que eles usam em suas festas 
quando matam contrários e quando andam bêbados; e isto para os 
atrair a deixarem os outros costumes essenciais e, permitindo-lhes 
estes, trabalhar por lhe tirar os outros [...]” (LEITE, 1956: v.1, doc. 
54, p.406-407) 

 

A resposta do padre provincial Simão Rodrigues, se realmente foi enviada, nunca foi 

encontrada, mas é quase certo que a utilização de melodias e instrumentos indígenas não 

foi bem aceita em Portugal, uma vez que esse tipo de relato não voltou a ocorrer, 

mesmo após a morte do bispo. Nos anos subseqüentes, e com raríssimas exceções, não 

se observa mais a admissão de música indígena no processo de catequese promovida 

pelos jesuítas no Brasil, fato que encontra correspondência à prática jesuítica em outras 

regiões do mundo e que certamente merece uma investigação mais detalhada. 
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Apesar do testemunho de Nóbrega de que alguns dos costumes indígenas “não são 

contra nossa fé católica, nem são ritos dedicados a ídolos”, e que sua aceitação poderia 

ter um resultado positivo em relação aos objetivos jesuíticos, a opinião externa ao 

trabalho da Companhia de Jesus com os índios brasileiros parece ter sido responsável 

pela suspensão de um trabalho que, mesmo contando com maior iniciativa jesuítica do 

que indígena, ao menos incluía a cultura indígena nesse processo. Tais fatos 

demonstram que, tecnicamente, a iniciativa de Juan de Azpilcueta Navarro, Manoel da 

Nóbrega, Salvador Rodrigues, Gaspar Barbosa e dos meninos órfãos de Lisboa, apesar 

de paradoxal do ponto de vista externo, causou um impacto de grande proporção, a 

ponto de espalhar-se por um largo território na costa brasileira. Não é possível 

compreender tais fatos apenas pela perspectiva de um dos extremos da oposição entre a 

música sacra européia salvadora e a música indígena “lasciva e diabólica”. 

 

Refletindo pelo distanciamento 

 

A partir do conceito de “identificação” de Bertolt BRECHT (1970-1976), resultado da 

postura dualista sobre um determinado fato ou obra, recordamos que, para esse 

dramaturgo, o teatro e a música de seu tempo induziam o público a identificar-se com 

alguma das polaridades apresentadas na obra, geralmente os personagens e situações 

bem sucedidas. Brecht, desde 1918 até sua morte, em 1956, investiu na criação e 

direção de obras teatrais, com forte participação da música, a partir de um conceito que 

ele designou como “efeito de distanciamento” (Verfremdungseffect), destinado a 

vivenciar o paradoxo e abrir-se para as mais variadas possibilidades de ação e 

interpretação, mutáveis e dialéticas, em lugar da opção pelos extremos de qualquer 

polaridade. Não apenas a arte de seu tempo explorou a identificação, mas a arte do 

presente o faz a todo momento, para provocar efeitos específicos em seu público - 

especialmente o consumo da produção industrial - tornando o efeito de distanciamento 

tão ou ainda mais necessário quanto na época de Brecht. 

 

Uma visão brechtiana sobre a experiência musical jesuítica no Brasil - portanto aberta a 

múltiplas possibilidades - permite-nos, em primeiro lugar, evitar a polarização 

‘defesa/rejeição’ e elaborar projetos de ação que permitam ao público contemplar e 

refletir sobre esse fenômeno a partir de distintas experiências e formas de percepção, 

gerando reflexões de todo tipo e permitindo a auto-transformação a partir da tentativa de 
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interpretação dos fatos e obras que se observa. Independentemente da concepção dos 

artistas, administradores e curadores, seria uma insistência dualista evitar expor ao 

público a música relacionada à Companhia de Jesus, por conta dos prejuízos à cultura 

indígena nativa verificada em determinadas ações jesuíticas do passado (como se o 

nacionalismo, o militarismo, a indústria, a expansão latifundiária e do agro-negócio, o 

consumo desenfreado e a falta de administrações realmente públicas não tenham sido 

bem mais prejudiciais para a cultura e para a vida das populações indígenas); 

paralelamente, sofreria da mesma visão dualista a mera apresentação em concerto, 

difusão radiofônica ou eletrônica das obras compostas ou copiadas em missões 

jesuíticas, apenas como um meio qualquer de entretenimento, sem um mínimo conteúdo 

crítico. 

 

Uma das oportunidades que recebemos da atuação jesuíticas no Brasil é a possibilidade 

de organizar documentos, textos, publicações, fatos históricos e obras de arte 

(arquitetura, escultura, pintura, teatro, literatura, música) como motivadores da reflexão 

e não apenas como indutores de posições dualistas predeterminadas. Talvez um dos 

sucessos do Festival Internacional de Música “Misiones de Chiquitos”, especialmente 

do simpósio de musicologia que nele vem sendo celebrado em todas as suas edições 

desde 1996, seja a abertura para a multiplicidade de situações e interpretações que lá 

ocorre, inclusive com a procura (às vezes excessiva), por parte dos pesquisadores, de 

situações de hibridismo em composições, fatos históricos, costumes ou instrumentos 

musicais. Nesse festival aprendemos que tanto os povos indígenas americanos possuem 

o direito de praticarem sua música nativa, mas também de aprender a cantar música 

sacra em latim acompanhada por violinos e violoncelos, se assim o desejam, quanto o 

público urbano também tem o direito de ter contato com a produção musical de 

comunidades indígenas do interior da América do Sul, e não apenas de ricos centros 

musicais da Itália, Áustria e Alemanha, como se verifica na maior parte dos programas 

de concerto em todo o mundo. 

 

Conclusão: vivenciar o paradoxo 

 

Organizar exposições, mostras, concertos, simpósios, publicações, cursos, palestras, 

aulas, difusões radiofônicas e eletrônicas, textos na internet e outros, a partir do material 

remanescente da atividade musical jesuítica, a partir de uma perspectiva distanciada e 
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com a finalidade de participar do desenvolvimento cultural da atualidade é uma 

riquíssima possibilidade de desenvolvimento cultural que temos no presente, facilitada 

pela abundância de trabalhos sobre o assunto, pela existência de múltiplas redes de 

contato e de condições tecnológicas bastante favoráveis aos projetos locais, mesmo que 

de baixo orçamento. Paralelamente, é hoje possível integrar o conhecimento sobre a 

atividade musical jesuítica ocorrida no Brasil e em muitas outras regiões do planeta, 

ação bem mais difícil e dispendiosa no período anterior à década de 1990. 

 

Permitir que comunidades urbanas reflitam sobre a situação indígena nas aldeias e 

missões jesuíticas, bem como permitir às comunidades indígenas entrar em contato com 

o legado histórico-musical jesuítico e compreenderem - livremente e ao seu modo - o 

significado do trabalho jesuítico nas Américas e no mundo, é hoje uma das principais 

tarefas dos administradores e curadores de ações culturais relacionadas à Companhia de 

Jesus. Já percebemos a ineficácia das ações características da fase na qual as instituições 

culturais relacionavam-se com o público a partir da determinação em provocar um 

efeito ou percepção única e premeditada das ações culturais e/ou educativas. Cabe-nos, 

agora, incluir as formas próprias de percepção do público em nosso trabalho, mesmo 

que a princípio precárias ou desordenadas, deixando que o mesmo decida o caminho e o 

local a chegar por meio de sua própria interpretação dos fenômenos observados. Nossa 

missão, na atualidade, é abrir novas possibilidades e não apenas induzir resultados 

específicos, perspectiva bem mais moderna e humanista que o mero consumo da 

tecnologia midiática e de massa estimulado pela indústria cultural. 
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